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A szegedi gazdasági egyesület kérelmét a 
Mérey-utoai városi teleknek kedvezményes 
árban való átengedése iránt most ismét a 
közgyűlés elé .terjeszti ia tanács. Javasolja, 
hogy :a közgyűlés engedje át a telket, .kiköti 
azonban a város, hogy a telkenépülő házban 
esakis oly helyiségek létesíthetők, laimelyeíket 
a tervben megjelölnek. 

A zeneiskola építésére szükséges 621,000 ko-
ron át a tanács az eddigi 400,000 koronás elő-
irányzattal szemben engedélyezni javasolja. 

Segélykérés nagyon sok akad. A tüdővész 
diszpanzér 700, a bukaresti magyar-egyesü-
let 100, a Julián-egyesület 500 koronát kiap. ,A 
jogász-egyesület a lakomára kapott 500 koro-
nából 136 koronát visszaadott a városi könyv-
tár számára. 

A tanyai postát ugy akarja szervezni a ta-
nács, liogy az egész külterületet nyolc kerü-
letre osztja s mindegyikben külön, 2000 koro-
nával fizetett kézbesítőre bizza a küldemé-
nyek kézbesítését. Az évi összes költség 16,000 
korona volina tehát, ehez azonban a város 
10,000 korona segélyt kér az államtól. A ta-
nács ilyen értelmű javaslatot terjeszt a. köz-
gyűlés elé. 

A lakrészadónak .házbérfillérekre való át-
változtatása iránt tesz javaslatot a tanács a 
közgyűlésnek. Mig eddig a szobák után fizet-
ték a lak rész a dót, most a házbér után fizet-
nék azt házbérfillér cimén, ugy, hogy a házbér 
minden koronája után bárom fillér jár adó-
ban. Ez a laíkrésziaidó jelentős emelkedését 
jelenti. A többletjövedelemből akarják építeni 
a katonai barakkokat, amelyekbe a tartaléko-
sokat szállásolják. Igy ia háziurak a polgár-
ság bőiének rovására megszabadulnának a 
katonai elszállásolás terheitől. 

A javadalmi palota építésére két árlejtést 
tartottak imár. Miivel a vállalkozók magas 
áraikat kérnek, a tanács javasolja, hogy 
augusztus végén ujabb árlejtés kiírásával 
bizza meg a közgyűlés. 

A református egyház arra kéri a várost, 
hogy a rá kiszabott 3200 korona aszfaltozási 
költségeta engedje .el. Mivel ai költségvetésben 
az összegről előzetesen nem történt gondos-
kodás, a tanács nem javasolja a közgyűlésnek 
a költség elengedését. Nem javasolja a tanács 
a 1 ut erén us egyház Inasan ló kérelmének tel-
jesítését sem. 

A Rigó-utca külső részének gázvilégitással 
való ellátását indítványozza Gárgyán Imre. 
A tanács javasolja az indítvány elfogadását. 

A Kálvária-utca külső részét kővel burkol-
ják. A tanács javasolja, hogy a munka kivi-
telével a Kornis-cégeí bízzák meg. 

A helypénzszedési ós a partjavadalmi sza-
bályrendelet módosítása iránt javaslatot ter-
jeszt a tanács a közgyűlés elé. 

f€árász»y. 6a. sz. 
aisfi létezik. Készít mindenféle 
f o g m u n k á k a t kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégitue. • Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 

S P O R T 
te A Fehér Csapat első mérkőzése. Né-

hány héttel ezelőtt megalakult a Szegedi ÁG 
létikai Klub kebelében egy uj footbalicsiapat. 
A szegedli aranyifjúság tizenegy ismert nevű 
tagja alakította meg a negyedük teamet, 
amelyet Fehér-csapatnak neveztek el és az-

óta dicséretreméltó igyekezettel gyakorolták 
magukat a nemes sportban. Többé-kevésbé 
valamennyiüknek volt valamicske tudása, 
úgyannyira, hogy a kis Stefánia és .a Mars-
tól- egykori cbampiionjai ma már ismét a régi 
friss matadoroknak érzik magukat és merész 
elhatározással mérkőzésre hívták iki a SzAK 
jóképességü .tisztviselőcsapatát, A matcli csü-
törtökön délután 6 óraikor kezdődik az ujsze-
gedi pályán és a labdarugó mérkőzések kö-
zönsége kivánosli várakozással tekint a Fehér-
csapat bemutatkozása elé. A csapat bemutat-
kozásaikor a következő felállításban, mérkőzik: 

Kardos 
Biedl Löwy 

Kelen Stein Erőssy 
Grosz Singer Sugár Miiller Hoffmaiiin 

női-, férfi- ét gyer-
mek-különlegessé-
gek a t a v a s z i 
I d é n y r e nagy 
vá lasz tékban ér-
keztek és iegjuté-
nyosabb á r b a n v á -

lt sároihaták tt 

Grosz I ezelőtt Gvéres M. Mártonnál 
. Szeged, Tkza-szálió mellett. 

TÖRVÉNYKEZÉS 
§ A vasúti hivatalnok tréfája. A szegedi 

üzletvezetőség egyik hivatalnoka, Grünberg 
Ármin néhány hónappal ezelőtt zárt levelet 
kapott, amelyre aláirás helyett fekete kezet 
rajzoltak, ezzel a körirattal: „Most vagy soha!" 
A levél tartalma nem valami nagy reménnyel 
kecsegtette a hivatalnokot. Kuszált betűkkel a 
következő figyelmeztetés intette Grünberg Ár-
mint: „Méreg oltja ki az életét, ha Szegedről 
mielőbb el nem távozik". A megfenyegetett hi-
vatalnok a levelet átadta a rendőrségnek. A 
nyomozás megállapította, hogy a levelet S. 
Gyula üzletvezetőségi tisztviselő irta. S. a hi-
vatalban alantasa volt Grünherguek. Sohasem 
egyeztek, a levéliró azért választotta ezt a kü-
lönös módot a hivatalnok eltávolítására. Grün-
berg életveszélyes fenyegetés miatt följelentette 
a levélirót, akit kedden vont felelősségre a 
szegedi büntető járásbíróság. A „fekete kéz" 
históriáját békésen elintézték. A hivataluok 
visszavonta a följelentését. 

§ Egy örökség utójátéka Öiregy Gár-
gyán Mártonné öröksége körül tudvalevőleg 
nagy bonyodalom támadt. Bisztrói Áron Péter, 
az egyik mellőzött rokon fia megtámadta a 
végrendeletet, amelynek készitőit végrendelet-
hamisitással is megvádolta. Bisztrainak az 
ügyből afférja támadt Mihaiovics Dezső szá-
zados-hadbíróval; akit a katonai hatóságnál is 
megrágalmazott. Bisztrait becsületsértés miatt 
a napokban ítélték el száz korona pénzbüntetés-
re. A» katonai hatóság előtt való rágalmazást 
különválasztották. Ezt az ügyet kedden tár-
gyalta a járásbíróság. A tárgyalást az iratok 
beszerzése végett elnapolta a biróság. 

$ Fogházra ítélt Hegedi vendéglős. A 
szegedi törvényszék büntető tanácsa kedden 
Mikszáth-uteai vendéglőst följelentette a cse-
Mikszáth-utcai vendéklőst följelentette a cse-
lédje, Nánási Mária, hogy az súlyosan meg-
verte. A följelentés szerint Takács János a 
mult év augusztusában ütötte-verte, földrete-
perte a cselédjét. Husz napon tul gyógyultak 
be a leány sérülései. Az ügyészség súlyos testi-
sértés miatt vádat emelt a vendéglős ellen. A 

biróság tizennégy napi fogházra Ítélte a bru-
tális vendéglőst. Szekerke Lajos dr védő meg-
fölebbezte az Ítéletet. 

§ Tápéi eset. A »zegedi vizsgálóbiró intéz-
kedésére vasárnap Tápén fölboncolták Kószó 
Mária holttestét, mert Galgóczi Atanáz dr já-
rásorvos gyanúsnak találta a halálesetet. A 
faluban elterjedt hirek szerint az asszony ku-
ruzslásnak esett áldozatul. Néhány héttel ez-
előtt holt gyermeket szült Kószó Mária, amely 
után Nagy Erzsébet „gyógykezelte", aki hírhedt 
kuruzsló. A boncolás megállapította, hogy az 
asszony halálát tüdővész okozta. Az asszony 
lakásán találtak ugyan barna folyadékot, de 
kitűnt, hogy az ártalmatlan tinktiira, amelyet 
a gyógyszertárban orvosi recept nélkül is ki-
állítanak. A rejtélyes ügy igy egyszerű ku-
ruzslássá degradálódott. Nagy Erzsébet ellen 
tilos gyógykezelésért megindítják a kihágás! 
eljárást. 

§ Nem betegség a kártyaszenvedély. 
Newyorkból jelentik: William L. Bernard a 
Cleveland Knitting Mills Co.-tól nagyobb ösz-
sezget sikkasztott el. A törvényszék előtt az-, 
zal mentegette magát, hogy ellenállhatatlan 
kéuyszersarkalja a szerencsejátékra s valószí-
nűnek tartja, hogy ennek a kényszernek agy-
baja az oka. A vádlott hajlandónak mutatko-
zott ennélfogva arra, hegy aláveti magát bár-
milyen veszedelmes orvosi műtétnek, csak 
megszabaduljon betegségétől. A biróság — 
mint Clevelandból jelentik — nem zárkózott el 
a kérés elől s mielőtt Ítéletet hozott volna, el-
határozta, hogy a vádlottat két , orvosszakértő-
vel megvizsgáltatja s azoknak a véleményétől 
teszi függővé a további eljárást. Az orvosszak-
értők egyike, dr H. N. Drysdale most terjesz-
tette a törvényszék elé a nézetét, amely épen-
seggel nem kedvez a vádlottnak. A neves orvos 
ugyanis azt mondja, hogy sokkal könnyebben 
ki lehetne gyógyítani Bernardot a játékszen-
vedélyből, ha inkább levágnák a jobbkezének 
ujjait, semmint az agyvelejéből metszenének 
ki egy darabot. Az orvosi szakvélemény szerint 
ugyanis a vádlottnak teljességgel nincs semmi 
agybaja olyan, amellyel bűnét menthetné, vagy 
amelyik orvosi műtétet tenne szükségessé. Az 
orvosi vélemény alapján Brudno ügyész indít-
ványozni fogja a biróságnak, hogy Bernardot 
a legmagasabb büntetéssel, hét évi fegyházzal 
sújtsák. 

ÉdelésÉ:! felvesz a 

KÖZGAZDASÁG 
(—) Am italmérési illetékek. Szeged város 

területére az 1912—1914 évekre alakított ital-
mérési illeték felszólamlást bizottság az ital-
mérési illetékek első fokban történt megállapí-
tása ellen törvényes határidőben a felek által 
beadott feTebbezések másodfokú tárgyalását 
folyó.évi jurius harmadik napján reggel 8 óra-
kor kezdi meg. A tárgyalás a pénzügyigazgató-
ság hivatalos helyiségében lesz. Itt azok, kik 
az első fokú kivetés* ellen felebbezéssel éltek 
személyesen vagy szabályszerűen igazolt meg-
hatalmazott közbenjöttével megjelenhetnek. 

Budapesti gabonatőzsde 

A hatáiiidőpiacotu rendkívül élénkség mel-
lett a buza újból 20, a zab ána pedig 30 fillér-
rel emelkedett unadé lelőtt. A szilárdságot 
egyrészt a Bácskából, Bánságból és Tiszavi-
dékről még mindig érkező, e helyen már 
gyakrabban isimertetett különböző kedvezőt-
len hir, másrészt a kontremin sürgős fedező 
vásárlása, továbbá a készáru szilárd liránya 
és a prognózis okozta. A zárlat, bár Gsehor-. 
szagban és a belföldön is volt eső, kissé lany-
hább. Egy órakor a következők voltok a zá-
róárfölyamok: 


